РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ЗАПОВЕД
№ РД-08-440
гр. София, 06.02.2018 г.
Във връзка с решение по протокол № 1 от 29.01.2018 г. на
Комисията за оценяване на кандидатите за съдебни помощници в
Наказателно отделение на СГС, с което до участие във втория етап от
конкурса не е допуснат Явор Цеков Захариев - вх. № ЧР-1290/18.01.2018 г., е постъпила жалба от кандидата с вх. № 15230 от
02.02.2018 г. до и.ф. председател на СГС по смисъла на чл. 142, ал. 7
ПАС. Към същата са приложени в копие заповед № РД-08-5955 от
18.12.2017 г. на и.ф. председател на СГС и съобщение до кандидатите за
длъжността „съдебен помощник“, публикувано в сайта на съда. В
жалбата се твърди, че действително в комплекта с документи за участие
в конкурса за съдебни помощници в Наказателно отделение са
представени копия на свидетелство за съдимост, удостоверение от
психодиспансер и медицинско удостоверение, но оригиналите на
същите се намират в комплекта с документи за Гражданско отделение.
След извършена проверка на комплекта с документи с вх. № Ч Р-12-91 от
18.01.2018 г., представен за участието на кандидата в конкурса за
съдебни помощници в Гражданско отделение, се установи, че
горепосочените документи са представени в копие със заверка „вярно с
оригинала“. В комплекта с документи с вх. № ЧР-12-90/18.01.2018 г. за
участие в конкурса за Наказателно отделение свидетелството за
съдимост и медицинското удостоверение от Центъра за психично здраве
„Проф. Н. Шипковенски“ са в цветно копие, а не в оригинал.
Съобразявайки изложеното по-горе, намирам жалбата за неоснователна.
Не са налице предпоставки за допускането на кандидата до участие в
писмения изпит, поради което на основание чл. 86, ал. 1 във вр. с чл.
343, ал. 1 ЗСВ,
НАРЕЖДАМ:
НЕ ДОПУСКАМ до участие във втория етап от конкурса за
длъжността „съдебен помощник“ в Наказателно отделение на СГС писмен изпит - ЯВОР ЦЕКОВ ЗАХАРИЕВ - вх. № ЧР-12-90/18.01.2018 г.
Копие от заповедта да се изпрати на заинтересованото лице с писмо
с обратна разписка.
Копие от заповедта да се връчи на членовете на Комисията; отдел
„Информационно обслужване и статистика“ и на сектор „Човешки
ресурси“ - за сведение и изпълнение.

Заповедта да бъде публикувана в интернет страницата на СГС и
поставена на информационното табло до c i a a j ^ 6 7 - сектор „Човешки
ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
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